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Hjalmar Söderberg

Az árnyék
Nem tudom, szeretem-e vagy gy�lölöm az életet; de teljes akaratommal és 

minden vágyammal kitartok mellette. Nem akarok meghalni. Nem, nem akarok 

meghalni: sem ma, sem holnap; sem idén, sem jöv�re.

Sok-sok évvel ezel�tt mégis volt egy álmom, amely arra késztetett, hogy azt 

kívánjam, bárcsak sosem születtem volna meg.

– – – Magányosan sétáltam egy csendes és néptelen utcán. Kora tavaszi nap 

volt, a hó már olvadozott; a tet�kr�l leperg� cseppek megcsillantak a napfény-

ben, az utcán fényl� tócsák tükrében a kikelet köszönt, s a házak kéményei és 

tet�i felett a sápadt tavaszég kékje ragyogott. A leveg�, amelyet belélegeztem, 

balzsamként hatott rám, s orvosságként a titkos bánat ellen, mely ez id� tájt 

még álmaimban is megmérgezte lelkem. Mégis egyfajta aggodalom kerített 

hatalmába. Valóban egyedül lettem volna? Olyan érzésem támadt, mintha va-

laki haladt volna mellettem, de nem láttam tisztán, ki az, mivel mindig egy fél 

lépéssel mögöttem maradt; s  mikor egyszer megfordultam, hogy lássam az 

arcát, éppen az orrát törölte, és ily módon tekintete nagyobb részét eltakarta 

zsebkend�jével, mely kifeszült a szélben. Egyszerre csak észrevettem, hogy az 

utca napos oldalán haladok, s hogy talán az árnyékom lehet az, amely a fehér 

falon követ. Jómagam is megfáztam egy kicsit a tavaszi szélben, miért ne le-

hetne náthás � is?

Régebben soha nem zavart az árnyékom, de aznap egy kissé feszélyezett. 

Új keszty�t és ruhát viseltem, ám árnyékom szürke volt és fakó, nyomorúságos 

benyomást keltett. Miért éppen ezen a ver�fényes napon kellett követnie, mikor 

azért mentem, hogy találkozzam azzal, akit szeretek?

Kedvesem elém jött, sugárzón és mosolyogva, ám szemében mintha egy 

könnycsepp is fénylett volna. Két rózsát tartott a kezében. Az egyik rózsaszín 

volt, a másik vörös. A rózsaszín�t átnyújtotta nekem; a vöröset azonban, mely-

nek szárát tövisek borították, saját keblére rejtette.

– Miért nem adod nekem a vörös rózsát is? – kérdeztem.

– Most még nem – felelte mosolyogva. S álmomban úgy tetszett, mosolya 

olyan volt, mint amilyennel Leonardo n�alakjai nevetnek.

Belé akartam karolni, de � kézen fogott. S mint két gyermek, kéz a kézben 

ballagtunk tovább az utcán. Szándékosan arra az oldalra engedtem a kedve-

sem, ahol az árnyékom haladt, így � rátaposott, s az elmaradt t�lünk.

Ám az álom sebesebben változik az id�nél is.

Az utca, melyen haladtunk, ugyanaz volt, mint az imént, vörös deszka-

kerítések mögött rejt�z� faházaival és kertjeivel, mégis másnak t�nt, hiszen itt 

nyoma sem volt már hónak, sem kéken ragyogó, fényl� tócsáknak – valóban 

kitavaszodott. A juharfák virágba borultan tündököltek, s a szomszédunk telkén 

álló cseresznyefákon hatalmas rügyek pattantak. S akkor egyszerre csak besö-
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tétedett; a kis házak kapui mint sötét nyílások villantak fel az álom bizonytalan 

fényében, míg egy öregember fáklyával a kezében körbejárt és itt-ott meggyúj-

tott egy-egy lámpást.

A házam kapujában álltunk. Az a ház volt, amelyben gyermekként éltem, 

s amely az utcával, a kertekkel és a cseresznyefákkal együtt már régóta a múlt 

távolába veszett. Ott álltunk az alkonyatban, sugdolóztunk és simogattuk egy-

más kezét, s az id� tovaszállt egy csókban.

– És a vörös rózsa? – kérdeztem. – Elhervadt talán?

– Nem – felelte –, még nem hervadt el. Nézd csak, véresre sebezte a keb-

lem, és vágyom rá, hogy neked adhassam. De nem merem. Nem, nem merem!

S szeme megtelt könnyekkel, ahogy karjait kinyújtotta és a rózsát a kapun 

át behatoló alkonyfény sugara felé emelte. Képtelen voltam uralkodni maga-

mon, mindkét kezemmel megragadtam az övét; a vörös rózsát ajkamhoz szo-

rítottam és megcsókoltam.

Szédültem, a világ elsötétült a szemem el�tt, és minden feledésbe merült. 

Ám amikor ismét magamhoz tértem, �, akit szerettem, már távolabb állt t�lem, 

mint az imént, arca sápadtabb lett, és ajka körül valamiféle fájdalmas kifejezés 

tükröz�dött. Közelebb akartam lépni, de íme, ekkor egy árnyék siklott közé 

és közém. Szürke volt és fakó, s a Szegénység ujjainak nyomát viselte. Félre 

akartam lökni, de er�sebb volt nálam; s mialatt küzdöttünk, én és az árnyékom, 

kedvesem mind távolabbra suhant az álom homályában – – –

Kiléptem a kapun, és az árnyék követett. Odakinn már véget ért a tavasz, 

téli alkonyat világlott, sötétszürke ég borult a friss fehér hóra, mely könyörtele-

nül hullott továbbra is. Nem éreztem többé gy�löletet az árnyékom iránt, mivel 

öreg voltam és görnyedt, s már régen elfeledtem mindent.

Hollós Judit Katalin fordítása
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